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Temperatura em 2009 acima do normal
Continente
O ano de 2009, em Portugal Continental,  foi caracterizado por valores 
médios da temperatura máxima e média do ar superiores ao valor médio 
(1971-2000),  +0.9ºC  e  +0.5ºC  respectivamente.  Quanto  à  temperatura 
mínima esta foi  muito próxima do valor médio com uma anomalia de 
+0.1ºC. De salientar que nos últimos 16 anos a temperatura média anual 
foi quase sempre superior ao valor médio excepto em 2008. 
Durante o ano de 2009 ocorreram 7 ondas de calor: 2 na Primavera, 3 no 
Verão e 2 no Outono.
Em relação  à  quantidade  de precipitação,  os valores  registados,  foram 
ligeiramente  inferiores  ao  valor  da  normal  1971-2000 classificando-se 
como um ano normal a seco em quase todo o território e sendo o 3º ano 
consecutivo com valores inferiores ao valor médio. Durante o ano apenas 
nos  meses  de  Janeiro,  Junho,  Novembro  e  Dezembro  os  valores  de 
precipitação foram superiores aos valores médios, sendo de salientar o 
mês de Dezembro com cerca de 60% acima do valor médio. Nos meses 
de Março, Abril e Maio os valores foram inferiores ao valor médio os 
quais contribuíram para que neste ano de 2009 a Primavera fosse a mais 
seca desde 1931.                                                 Mais informação na pág. 02.
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Durante este ano decorreu uma situação de seca entre Março e Outubro em todo o Continente, 
terminando em Novembro nas regiões  do Norte  e  Centro e  em Dezembro em quase todas  as 
regiões do Sul

Madeira
No Funchal e Porto Santo, os valores médios anuais da temperatura máxima, média e mínima do 
ar foram superiores aos valores normais (1971-2000). No Funchal em termos mensais, destacam-
se  as  elevadas  anomalias  positivas  da  temperatura  mínima  em  Julho  (+2.3ºC),  em  Outubro, 
(+2.8ºC), em Novembro (+2.1ºC) e em Dezembro (+2.0ºC).

Quanto à precipitação anual no Funchal esta foi superior à normal 1971-2000, em cerca de 120%, 
sendo Dezembro o mês que mais contribuiu para o valor elevado de precipitação anual. Durante o 
ano apenas nos meses de Janeiro, Abril, Setembro e Novembro se registaram valores inferiores à 
normal 1971-2000. 

Açores
No Arquipélago dos Açores os valores médios anuais da temperatura máxima, média e mínima do 
ar  foram  ligeiramente  superiores  aos  valores  médios  (1971-2000).  As  anomalias  negativas 
ocorreram só nos meses de Junho, Julho, Novembro e Dezembro.

Em relação aos valores registados da quantidade de precipitação anual, estes foram inferiores ao 
respectivo valor da normal 1971-2000, excepto na Horta onde foi cerca de 40% acima do valor 
médio.  Durante  o  ano  as  anomalias  positivas  mais  significativas  registaram-se  nos  meses  de 
Outubro  e  Dezembro  em todo o Arquipélago  e  em Janeiro  e  Fevereiro  apenas  na  Horta.  As 
anomalias negativas mais significativas ocorreram nos meses de Março, Abril, Maio, Agosto e 
Setembro.
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Tabela 1_Resumo Anual Climatológico - Ano 2009

Estações
Temp. 
Máx. 

Ocorrida 
(ºC)

Dia
Temp. Min. 

Ocorrida 
(ºC)

Dia
Prec. 
Máx.

Diária 
(mm)

Dia

Bragança 36.3 16 Ago -8.5 9 Jan 31.3 24 Dez
Porto/P. Rubras(*) --- --- --- --- --- ---
Penhas Douradas 29.4 31 Ago -8.6 8 Jan 59.9 22 Out
Coimbra/Cernache 37.6 31 Ago -1.3 9 Jan 48.5 17 Nov
Castelo Branco 38.1 31 Ago -3.0 9 Jan 49.7 1Fev

Lisboa/Geofísico 35.7
22 Jun e 
13 Ago 1.3 9 Jan 38.4 1 Fev

Évora/C.C. 39.4 22 Jun -4.1 9 Jan 35.1 21 Dez
Faro 35.8 30 Jul 0.2 9 Jan 40.5 21 Dez
Funchal 31.8 31 Jul 10.3 3 Mar 81.9 27 Fev
Ponta Delgada 28.0 28 Ago 7.0 30 Jan 54.6 10 Dez
(*) Ausência de dados por vários dias, devido a avaria em Junho e Julho

Tabela 2_Climatologia Anual Comparada – Ano 2009

Estações
Média 
Temp. 

Máx. (ºC)
Média 
71-00

Média 
Temp. 

Min. (ºC)
Média 
71-00

Prec. 
Total 
(mm)

Média 
71-00

Bragança 19.5 17.9 7.1 6.7 686.9 758.3
Porto/P. Rubras(1)(*) --- 18.9(1) --- 10.4(1) --- 1224.3(1)

Penhas Douradas 14.1 12.8 6.4 5.6 1510.2 1584.6
Coimbra/Cernache(2) 21.0 21.1(2) 11.2 10.3(2) 959.9 1015.8(2)

Castelo Branco 22.5 19.5 11.0 10.5 665.2 758.3
Lisboa/Geofísico 22.4 20.9 14.0 13.1 639.0** 725.8
Évora/C.C.(4) 23.6 20.7(3) 10.6 11.0(3) 563.8 609.4(3)

Faro 22.6 22.0 14.3 12.7 456.8 509.1

Continente(3) 21.3 20.4 10.1 10.0 827.4 882.1

Funchal 23.3 22.1 17.4 15.9 707.6 600.8
Ponta Delgada 19.7 19.8 14.9 14.2 770.9 972.1
(1) Normais 71-2000 da estação meteorológica de Porto/S. Gens
(2) Normais 61-90 de Coimbra/Geofísico – Mudança de estação
(3) Valor médio calculado com base em 54 estações meteorológicas do Continente 
(4) Normais 71-2000 da estação meteorológica de Évora/Cidade
(**) Total de precipitação anual referente à estação meteorológica Lisboa/G.C 
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1. Temperatura do Ar

Em Portugal  Continental  os  valores  médios  da  temperatura  máxima  e  média  do  ar  foram 
superiores ao valor médio (1971-2000) +0.9ºC, +0.5ºC respectivamente,  enquanto que o valor 
médio da temperatura mínima foi próximo do valor normal (+0.1ºC). 

Na Figura 1 apresenta-se a temperatura média anual entre 1931 e 2009. Verifica-se que nos 
últimos 16 anos só em 2008 se registou um valor anual inferior à normal, sendo que 2009 foi a 10º 
com o valor de temperatura média mais elevado desde 1931. 

Figura 1 Temperatura máxima anual em Portugal Continental – Desvios em relação à média 1971-2000

Durante  o  ano  ocorreram  anomalias  positivas  da  temperatura  máxima  significativas,  em 
particular  nos  meses  de  Março,  Maio  e  Outubro.  A  anomalia  negativa  mais  significativa  da 
temperatura máxima foi em Janeiro.

Quanto à temperatura mínima salienta-se por um lado as anomalias positivas nos meses de 
Junho, Outubro e Novembro e por outro lado as anomalias negativas nos meses de Fevereiro, 
Abril e Julho (Figura 2).
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Figura 2 Anomalias (em relação ao valor médio 1971-2000) da média da temperatura máxima
e mínima do ar em 2009, em Portugal Continental

Na Figura 3 apresenta-se a distribuição espacial da média da temperatura máxima, média e 
mínima do ar em 2009 e os respectivos desvios em relação aos valores médios 1971-2000. 

Os valores médios anuais da temperatura média variaram entre 10.2°C em Penhas Douradas 
e 18.5°C em Castro Marim; os desvios em relação à normal variaram entre 0.0ºC em Aveiro e 
+1.3ºC em Nelas.

Os valores médios mensais da temperatura mínima variaram entre 5.9°C em Montalegre e 
14.3°C em Faro; os desvios em relação à normal variaram entre -0.5ºC em Mirandela e +1.4ºC em 
Faro e Nelas.

Os  valores  médios  mensais  da  temperatura  máxima  variaram  entre  14.1°C  em  Penhas 
Douradas e 24.4°C em Alcácer do Sal; os desvios em relação à normal variaram entre 0.0ºC em 
Aveiro e +1.6ºC em Coruche.
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Figura 3 Distribuição espacial da temperatura mínima, média e máxima do ar 2009 e respectivos desvios em relação à 
média 1971-2000
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2. Precipitação Total 

Os valores da quantidade de precipitação ocorridos durante o ano de 2009, permitem classificar 
este ano como normal a seco, sendo chuvoso nalgumas zonas do norte e no barlavento Algarvio. Os 
valores de precipitação foram ligeiramente inferiores ao valor normal 1971-2000 (figura 4), sendo o 3º 
ano consecutivo em que se verifica essa situação. 

 
           Figura 4 Precipitação total anual em 2009 em Portugal Continental – Desvios em relação à média 1971-00

Durante o ano apenas nos meses de Janeiro, Junho, Novembro e Dezembro os valores de precipitação 
foram superiores aos valores médios, sendo de salientar o mês de Dezembro com cerca de 60% acima 
dos valores médios (Figura 5). Nos restantes meses do ano os valores foram inferiores ao valor médio 
realçando-se os meses de Março, Abril e Maio, os quais contribuiram para neste ano de 2009 se ter a 
Primavera mais seca desde 1931 (96.3mm); a 2ª mais seca ocorreu em 1982 com 103.6mm. 

 
Figura 5 Total de precipitação mensal em 2009 em Portugal Continental. 

Comparação com os valores médios 1971-00
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Os valores da quantidade de precipitação acumulada em 2009, inferiores aos respectivos valores 
médios (1971-00), variaram entre 377mm em Pavia e 2164mm em Cabril. 

A percentagem da quantidade de precipitação acumulada,  em relação aos valores médios,  foi 
inferior a 100% em grande parte do território, excepto nas regiões mais elevadas do Norte, na região 
litoral Oeste e no barlavento Algarvio, onde foi superior. (Figura 6).

Figura 6 Distribuição espacial da precipitação em 2009 e desvios em relação ao valor médio 1971-00

.
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1. Continente

 O Inverno 2008/09 foi caracterizado por dias e noites frias (em Dezembro, Janeiro e inicio de 
Fevereiro).

 Queda de neve que em Janeiro, que no dia 9 chegou a 
ocorrer nas regiões do litoral Norte e de baixa altitude (até 
cotas de 200m), fenómeno pouco frequente nestas regiões 
(Figura 7). 

Figura 7  Imagem do satélite MSG correspondentes ao produto 
“Tipo de Nuvens” do dia 10 às 10:30 UTC. 

Pixels sem nebulosidade, mas contaminados com neve ou gelo  
estão  representados  em tom rosa  claro.  Pixels  em tom verde  
indicam que não há nuvens  sobre terra;  Pixels  em tom preto  
indicam que não há nuvens sobre mar; restantes cores indicam 
existência de nebulosidade 

 O valor médio da temperatura média do ar na Primavera foi o 16º valor consecutivo acima do 
valor médio 1971-2000; 

 Tempo quente em Março e Maio – Os meses de 
Março  e  Maio  foram  caracterizados  por  valores 
elevados  da  temperatura  máxima  do  ar  muito 
superiores  aos  respectivos  valores  médios  1971-
2000,  e  superiores  aos  correspondentes  valores  do 
percentil 90 (dias quentes), isto é, valores superiores 
que apenas ocorrem em 10% dos casos. Ocorreu uma 
onda de calor em Março (Figura 8) e outra em Maio, 
tendo sido neste mês  ultrapassado o maior valor da 
temperatura máxima para o mês de Maio na estação 
meteorológica de Cabo Carvoeiro: 32.5ºC registado 
no dia 28, quando o anterior máximo era de 31.0ºC, 
(registados nos dias 6 de Maio de 1943 e 13 de Maio 
de 1989).

               Figura 8- Número de dias em onda de calor em Março 2009
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 A Primavera de 2009 foi a mais seca desde 1931 (96.3mm); a 2ª mais seca ocorreu em 1982 com 
103.6mm.

  No Verão de 2009 ocorreram 3 ondas de calor: 
Em 27 de Maio iniciou-se uma onda de calor, que se 
prolongou até dia 3 de Junho, e que afectou sobretudo 
as regiões do interior (Figura 9). 
Verificou-se  a  ocorrência  de  outra  onda  de  calor, 
entre 10 e 22 de Junho.

Em 11 de Agosto iniciou-se uma onda de calor, que 
se  prolongou  até  dia  19  de  Agosto,  e  que  afectou 
sobretudo as regiões do interior Norte e Centro; nas 
regiões do Sul apenas Sagres esteve em onda de calor. 

Figura 9 Representação espacial da duração (dias) da onda de  
                calor de 27-Maio a 3-Junho 2009

 O Outono de 2009 foi:
- O 6º mais quente desde 1931 em relação à temperatura média e mínima (os mais quentes 

foram em 1997 e 2006 respectivamente)
- O 8º mais quente desde 1931 da temperatura máxima (o mais quente foi em 1985).

 Ocorreram 2 ondas de calor no Outono: 
- Em Setembro ocorreu uma onda de calor em algumas estações meteorológicas do Norte e 

Centro do território; 
- Outubro foi  um mês quente  ocorrendo vários dias  com temperatura superior a  25ºC em 

muitas  estações  meteorológicas  de  quase  todo  o  País,  verificando-se  também dias  com 
temperatura superiores a 30ºC em muitos locais do Centro e Sul. Ocorreu ainda uma onda de 
calor em alguns locais do Centro e Sul do Continente, no período de 10 a 18 de Outubro

 Registaram-se valores elevados de precipitação diária nas regiões Norte e Centro, em Novembro 
sendo de salientar a estação do Porto Pedras Rubras com 85 mm observados entre as 09UTC do 
dia 15 e as 09UTC do dia 16 o qual corresponde ao maior valor diário ocorrido nesta estação 
desde 1967 (anterior maior valor foi de 68.7 mm no dia 4/11/1985).
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 Dezembro foi caracterizado por tempo severo, com frio, chuva e vento forte: 
- Valores diários de precipitação elevados no Continente
- Valores  baixos  da  temperatura  mínima  do  ar  tendo  sido  ultrapassados  alguns  valores 

extremos para o mês de Dezembro
- Temporal na região Oeste do Continente com ocorrência de ventos fortes superiores a 140 

Km/h
- Precipitação e vento forte na Madeira

 No final  do  ano  de  2009  e  de  acordo  como  Observatório  de  Secas,  a  seca  meteorológica 
(segundo o índice  de  seca  meteorológica  PDSI),  que  se  havia  iniciado  em Março de  2009 
terminou em praticamente todo o território, verificando-se apenas uma área na região Sul de 
Portugal que está em situação de seca fraca. Desta forma-se em 31 de Dezembro tinha-se: 6% 
do território em chuva severa, 25% em chuva moderada, 33% em chuva fraca, 13% em situação 
normal e 23% em seca fraca (Figura 10).

Figura 10 Evolução da situação de seca meteorológica segundo o índice PDSI entre Janeiro e Dezembro de 2009. 
Percentagem do território afectado nas classes de seca

2. Madeira

 Em Fevereiro na estação meteorológica do Funchal, o valor de precipitação diário registado no 
dia 27, 81.9 mm, foi o 2º valor mais elevado desde 1950 para o mês de Fevereiro (valor mais 
elevado: 90.6mm em 22/2/1956).

 Em Junho os  valores  da  quantidade  de  precipitação  foram bastante  superiores  aos  normais 
(1971-2000) no Funchal e Porto Santo, sendo de salientar o valor mensal registado na estação 
do Funchal, 48.5 mm, que corresponde ao 5º valor mais elevado desde 1960 para o mês de 
Junho (o maior valor registado, 67.8 mm, ocorreu em 1964). 
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 Também em Junho o valor do total diário de precipitação de 17 mm ocorrido no dia 28 de 
Junho, corresponde ao 3º valor mais elevado desde 1980 (o maior valor registado foi de 43.3 
mm em 15 Junho 1985). 

 Em Porto  Santo o total  de precipitação  registado em Junho,  42.2 mm,  foi  o  2º  valor  mais 
elevado desde 1940 para o mês de Junho (o maior valor registado, 43.4 mm, ocorreu em 2006). 
Também nesta  estação meteorológica se registou um valor  elevado do total  de precipitação 
diário, 19.0 mm no dia 16, que corresponde ao 2º valor mais alto desde 1961 (o maior valor 
registado foi de 32mm em 13 Junho 2006).

 O mês de Dezembro apresentou características meteorológicas excepcionais na Madeira,  em 
termos de quantidade de precipitação. No entanto estas situações, embora não muito frequentes, 
foram já registadas no passado. Os valores da precipitação acumulada no mês de Dezembro 
foram superiores aos valores normais de referência, tendo sido registados 286.1 mm no Funchal, 
o maior valor desde 1949. É de destacar a precipitação total  registada este mês no Areeiro, 
1102.9 mm, muito superior ao valor normal de referência (447,7 mm), com um valor máximo 
diário de 166.6 mm, registado no dia 28.

 
 Também em Dezembro o vento predominante na Região foi em regra do quadrante oeste e no 

dia 22 de Dezembro a estação meteorológica da Ponta do Pargo registou uma rajada de 157 
km/h e a estação meteorológica do Areeiro de 139 km/h. Em cerca de 20 % dos dias do mês de 
Dezembro  foram registadas  rajadas  com valores  superiores  a  100 km/h  no  Arquipélago  da 
Madeira.



3. Açores

 Em Outubro os valores da quantidade de precipitação na Horta foram superiores aos normais 
(1971-2000), em cerca de 200% em relação ao valor médio

 Em Dezembro os valores da quantidade de precipitação foram bastante superiores aos normais 
(1971-2000) em todas as estações do arquipélago, sendo de salientar em Angra o valor mensal 
registado,  253.1 mm,  que corresponde ao 7º  valor mais  elevado desde 1931 para o mês de 
Dezembro  (o  valor  mais  elevado,  327.6  mm,  ocorreu  em 2001).  Na Horta  o  valor  mensal 
registado, 231.9 mm, foi o 3º mais elevado desde 1931 para o mês de Dezembro (o valor mais 
elevado, 317.8 mm, ocorreu em 1945).
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